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Dotyczy: odpowiedzi na interpelacje w sprawie wspierania mikro i malej przedsiębiorczości.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22 marca 2019 r. informuję, że przedstawiona przez 
Pana propozycja podjęcia stosownej uchwały zwalniającej osoby rozpoczynające działalność 
gospodarczą z podatku od nieruchomości i gruntów zostanie przedstawiona Radzie Gminy Mielec 
na najbliższych komisjach i będzie przedmiotem analizy, dyskusji co do zasadności.

Niemniej jednak proszę pamiętać, że rozwój przedsiębiorczości powinien być rozpatrywany 
w szerszym kontekście różnych elementów składających się na ogólny efekt rozwoju lokalnego. 
Stosując ulgi i zwolnienia podatkowe albo inne preferencje trzeba stwarzać równe szanse wszystkim 
podmiotom funkcjonującym na rynku. O dobrych warunkach do inwestowania mówimy tylko wtedy, 
gdy inwestorzy mogą przewidzieć efekty swoich działań i efekty inwestycji na kilka (wiele) lat. Każdy 
z inwestorów chce mieć pewność, że inwestycja przyniesie mu określone zyski w określonym czasie. 
Z tego punktu widzenia ważne są dwie rzeczy, na które władze gminy mają wyraźny wpływ: 
stabilność oraz przewidywalność warunków inwestowania (w tym kosztów) i funkcjonowania firmy 
po ukończeniu inwestycji.

Stąd też przywołana przez Pana KONCEPCJA ZARZĄDZANIA TERENAMI 
INWESTYCYJNYMI DO ANALIZY POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY MIELEC 
oprócz przywołanego celu strategicznego określa kilka innych ważnych celów strategicznych 
wpływających na wysoką atrakcyjność inwestycyjną Gminy Mielec. Są to m.in. zwiększona 
funkcjonalność komunikacyjna, wysoka jakość infrastruktury technicznej i drogowej, spójna oferta 
pod duże inwestycje, oferta pod rozwój MSP oraz mikroprzedsiębiorczości, wysoka jakość 
infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz polityki społecznej, efektywny system promocji 
gospodarczej.

W latach poprzednich wielokrotnie Gmina Mielec podejmowała próby zwiększenia 
aktywności oraz jakości prowadzonych działań promocyjnych na rzecz pozyskania inwestorów -  
przedsiębiorców. Przygotowano szereg dokumentów strategicznych, planów inwestycyjnych 
w zakresie: wyznaczenia terenów pod inwestycje strategiczne, terenów pod rozwój MŚP oraz 
mikroprzedsiębiorczości. Niestety przygotowany m.in. plan zagospodarowania przestrzennego 
(jako elementy prawa miejscowego) dla obszaru Wola Mielecka nie został przyjęty przez poprzednią 
Radę Gminy Mielec.
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